NAKŁADKA NA SEDES Z POKRYWĄ

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Model: OA6002-4
Wysokość: 10 cm

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy
dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc
z niej skorzystać w dowolnym momencie.
Niniejsza nakładka na sedes z pokrywą umożliwia podwyższenie toalety
o ok. 10 cm dla większej wygody.
Jest przeznaczona szczególnie dla osób, które ze względu na problemy zdrowotne mają
problemy z siadaniem bądź wstawaniem z toalety.
Dane techniczne
Materiał: tworzywo sztuczne wysokiej jakości
Mocowanie: dwie śruby z kotwami
Wysokość: 10 cm
Szerokość: 36 cm
Długość: 39 cm
Maks. obciążenie: 135 kg
Montaż:
1. Nakładkę można w prosty sposób zamontować praktycznie na każdy typ sedesu, bez
potrzeby użycia kluczy lub innych narzędzi.
2. Załóż obie kotwy ze śrubami (znajdują się w opakowaniu) na sedes tak, jak to pokazano
na rysunkach.
3. Połóż nakładkę na sedesie i dociągnij równomiernie śruby po obu stronach tak, aby
kotwy odpowiednio przymocowały ją do toalety.
4. Zanim usiądziesz na nakładce, upewnij się, że jest ona odpowiednio przymocowana do
sedesu.
WAŻNE:
Nie wolno dociągać śrub zbyt mocno, aby nie uszkodzić (połamać) kotw.
Nie wolno przeciążać produktu.
Czyszczenie:
Niniejsza nakładka na sedes jest bardzo łatwa do utrzymania w czystości. Do czyszczenia
należy używać miękkiej szmatki nasączonej wodą z detergentem. Po umyciu nakładkę
należy wysuszyć. Nie wolno używać chemicznych ani ściernych środków czyszczących.
Ochrona środowiska naturalnego:
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów
domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym
miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko
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naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów.
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Serwis:
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze
sprzedawcą.
Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie
stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego
użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np.
czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania
itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne,
zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji
obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
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